Östhammars GP mot cancer 2017
Inbjudan Östhammars GP mot cancer
lördagen den 7 oktober 2017
Östhammars Segelsällskap inbjuder härmed till Östhammars GP mot cancer – årets kanske
viktigaste tävling? Där överskottet från dagen går till cancerfonden och Rosa Bandet.
Förra året inbringade vi tillsammans hela otroliga 195.818 :- till Rosa Bandet och
cancerfondet samt barncancerfonden. Om vi kommer över 200.000 i år så har vi samlat in en
halv miljon på tre år!!!!
Du kan hjälpa till genom att sälja din navigatörsstol i slutet av dagen till någon som vill betala
för att åka med – dessa pengar går oavkortat till Rosa Bandet. Ange på anmälan om du kan
tänka dig att vara med på detta (du behöver låna ut flytväst och hjälm).
Andra idéer och uppslag är alltid välkomna! Team 2-191 hade som mål förra året att dra in
10.000 :- genom att folk fick sätta sitt namn på deras båt bara de skänkte en slant till
barncancerfonden. De kom upp i nästan 60.000:-!! Vem av er kan slå det i år??
Pickla (vår mästerliga proffsfotograf) skänkte 10.000 :- förra året till insamlingen, så att fyra
barn och ungdomar som hade haft cancer kunde åka med på slutet. I år är utmaningen för alla
klassvinnarna att slå Pillan i bänkpress, så börja träna! Exakt hur det kommer att gå till
presenteras i Startbekräftelsen. Desto mer vi lyfter, desto mer pengar skänker Pickla.
Klasser

Samtliga UIM, SVERA och UIM klasser samt Allemansklassen. OBS! Även
rundbaneklasser är välkomna att köra denna långbana 

Status

SM-deltävling för K. Övriga inbjudan.

Bana

GT15 och GT30 kör en fyr-punkts bana; 20 minuter + 1 varv.
Offshore har en knixig bana på Östhammarsfjärden enligt skiss – ca 5 NM per
varv. OBS! Åk inte utanför banan någonstans!!!
V60 kör 5 varv, K kör 6 varv, Classic beroende på fart mellan 5-7 varv och
övriga 7 varv. Allemansklassen kör 5 varv.

Start

Avvikelse från § 305: Då fjärden är kort, så kommer masterbåten att ge grön
flagg i princip direkt efter att den vänt upp från picket line! Ca 600 meter till
första röda pricken och sedan ytterligare ca 1 NM till första riktiga rundningen.
För ThunderCat startar med beachstart (inga strandstopp) och alla övriga
(inklusive rundbaneklasser) med masterbåtstart.

Depå

Utanför Matton Marin, Hamnpiren 2, Östhammar. Större båtar så som 3C har
ÖSS varvet som depå, precis som förra året. K och Classic har depå vid
Marinvägen (också som förra året).

Sekretariat

I samma byggnad som Matton Marin, men längst ut.

Östhammars Segelsällskap
Box 69
742 21 Östhammar

Telefon
0173-102 50
oss.kansliet@telia.com

Sjösättning Sker i första hand med ramp. Kran kommer att finnas vid Matton samt på ÖSS
varvet – ingen vid Marinvägen.
Regler

Tävlingarna anordnas efter UIM:s reglemente med SVERA:s nationella tillägg.

Start PM

Skickas per mail ca 1 vecka före tävlingen.

Engångslic. Se till att alla papper är klara före tävlingen inklusive webutbildningen för Ren
vinnare. Betala gärna in före, men det går även att swisha på plats.
Anmälan

Skickas till ÖSS, Box 69, 742 21 Östhammar eller via mail till
oss.kansliet@telia.com senast den 27 september. Startavgiften är 700 :- och
efteranmälan mot 1200 :- (då ingår två rosa mössor). Utländska deltagare
behöver inte betala men är självklart välkomna att bidra till Rosa Bandet.
Startavgiften betalas till Plus Giro 29 52 62 – 0.

Reklam

Arrangören förbehåller sig rätten att placera reklam på de tävlande båtarna.

Priser

Plaketter till samtliga deltagare.

Logi

Östhammars SKs lägergård (ca 1 km till depån)
Vi har preliminär bokat hela lägergården, så när ni bokar säger ni att ni ska tävla
i Östhammars GP mot cancer! Utländska deltagare bor gratis här – max tre
personer per team!
Boka (även utländska) på Tel: +46 (0)73-968 14 83
4-bäddsrum för 700 SEK natten (1650 SEK för 12 bäddar/natt = egen lägenhet)
Johanssons Gårdshotell (ca 500 m till depån)
Tel: +46 (0)70 3618817
http://www.johanssonsgardshotell.se/

Mat

Förutom sedvanlig korv- & hamburgekiosk så finns bl.a. Sjökrogen bredvid.

Middag

På kvällen bjuder vi in till middag på ÖSS varvet för 150:-/pers (barn mellan 812 år betalar 100:-). Det blir fläskfilé med potatisgratäng samt sallad och bröd
samt efterrätt. Överskottet från baren går självklart till insamlingen. Anmälan till
middagen görs på mail samtidigt som anmälan eller senast den 2 oktober.

Frågor

Ställs till tävlingsledaren Pernilla Ingvarsson på 070-345 01 73 eller
pillan29@gmail.com

Tidplan

Fredag
17-19
Lördag
07-10
09.30
10-10.45
11.00

Besiktning
Besiktning (rundbana fram till 09!!)
Förarmöte rundbana (GT15, GT30 och
ThunderCat)
Fri träning GT15, GT 30 och ThunderCat
Långlopp 20 minuter + 1 varv för GT15, GT30 och
ThunderCat

12.15-13.15
12.00
13.30
14.15
15.00
15.15
16.00

17.00
18.30

Lunch
Förarmöte Offshore
Första omgången Offshore (V60, Classic)
Andra omgången (ThunderCat)
Tredje omgången (Offshore 3A, 3B, V150, K samt
övriga)
Femte omgången (Offshore 3C, 3X)
Eskader för de som köpt plats i en tävlingsbåt samt
tid för alla rundbanebåtar i GT15 och GT 30 att köra
lite offshore 😊
Prisutdelning
Middag ÖSS varvet

Bilaga 1
Bana OCR
Startplatsen anges på förarmötet. Kör sedan i farleden och
se till att ha röda pricken 60°15'24.7"N 18°23'55.0"E på rätt sida varje gång!!
K1 Boj som rundas i BB-gir
N 60° 14,385´ E 18° 25,283’
K2 Ö öster om Frebbenholm som rundas i
BB-gir N 60° 14,580 E 18° 26,222
Gå sedan norr ut enligt skissen mot nästa
boj K3! Akta 0,7:an vid grönpricken!
K3 Boj som rundas i BB-gir
N 60° 16,277’ E 18° 23,734
K4 Boj som rundas i SB-gir
N 60° 16,109 E 18° 23,457

K5 Boj som rundas i BB-gir
N 60° 16,117 E 18° 23,213
K6 Boj som rundas i SB-gir
N 60° 15,856 E 18° 23,460
K7 Boj som rundas i SB-gir
N 60° 15,618 E 18° 23,359
K8/Varvning som rundas i BB-gir
N 60° 15,573 E 18° 23,369
Målgång - mellan målbojarna efter K7

Anmälan
Östhammars GP mot cancer
2017
Klass: __________________
Tävlingsnr: _____________
Förare: ___________________________________ Födelsedata: _______________
Adress: ______________________________________________________________________
Postnr: _____________________ Postadress: __________________________________
Tel.nr:_______________________________ Mobilnr. ______________________________
Email: ________________________________________________________
Klubb: ______________________________ Lic.nr: __________________________________
Navigatör: _________________________________ Födelsedata: _______________
Klubb: ______________________________ Lic.nr: __________________________________
Båttyp: ______________________________ Motortyp: _____________________________
Båtens färg: __________________________ Mätbrevsnr. _________________________
Jag ställer gärna upp och tar med någon i båten under Eskdern kl 16: _____
Antal till middagen: Vuxna ____________ Barn 8-12 år __________
Under 8 år (gratis) __________ Specialmat? ___________________
Jag försäkrar att jag känner till gällande regler. Jag förbinder mig även att
följa gällande regler och de tilläggsregler som tävlingsledningen utfärdar.
________________________________ den _________/___________ 2017
________________________________________________________
Förarens namnteckning/Målsmans namnteckning

